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 ثؽًّ تؼبني

 

 كميسيُن تىظيم مقررات ارتباطات مصُبات
 22/9/1329مُرخ  101جلسً شماري 

 

يلبز  22/9/1329يٕضخ  101کًيؽيٌٕ تُظيى يوطضات اضتجبعبت زض جهؽّ ـًبضِ  
حن ايتيبظ لسٔض پطٔاَّ ْبي ػطضّ , ػهًي کفٕضکهيبت الٕل حبکى ثط پطٔاَّ ـجکّ 

 ISDPٔ تٕظيغ کُُسگبٌ ايُتطَت  ISP (Internet Service Provider ) ذسيبت ايُتطَت

(Internet Service Distribution Provider ) ثطاي اؼتبٌ انجطظ ٔ تـييط ـطايظ تبييٍ اضتجبط
ضا ثّ ( ISDP)غ کُُسگبٌ ايُتطَت ايُتطَت زض ضٕاثظ ٔ زؼتٕضانؼًم اجطايي لسٔض پطٔاَّ تٕظي

 .ـطح ظيط تمٕيت کطز
 

 اصُل حاکم بر پرَاوً شبکً ػلمي کشُرکليات  -الف 
 

 :مقدمً 
ثط اؼبغ كطيبيفبت يٕکس يوبو يؼظى ضْجطي زض ذمٕق تٕؼؼّ ػهًي ٔ كُبٔضي 
کفٕض ٔ َيع تبکيس ضيبؼت يحتطو جًٕٓضي زض زٔنت َٓى يجُي ثط ايجبز ـجکّ ػهًي ثّ 

ْب ثطاي تؼبيم ػهًي ٔ ثّ اـتطاک گصاضي زؼتبٔضزْبي ػهًي ٔ اضتجبط زاَفگبِيُظٕض 
 پژْٔفي ٔ َيع اؼتلبزِ ثٓيُّ ٔ يفتطک اظ ايکبَبت َطو اكعاضي ٔ ؼرت اكعاضي يکسيگط،

 .يکي اظ اْساف يٓى ٔظاضت اضتجبعبت ٔ كُبٔضي اعالػبت اؼت
الػبت ثب ؼطػت ْبي ثسيٓي اؼت ايجبز ـجکّ کبضآيس ٔ يغًئٍ ثب هبثهيت تجبزل اع

ثبال يکي اظ َيبظ ْبي جسي يطاکع آيٕظـي ٔ پژْٔفي کفٕض اؼت ٔ اضتجبط زاَفگبِ ْب 
ٔ يطاکع ػهًي ٔ پژْٔفي ثبػج ضـس ٔ تؼبني يتُبؼت ايٍ يطاکع زض َوبط يرتهق 

ايٍ ـجکّ يحيغي يُبؼت ثطاي زؼتطؼي زاَفجٕيبٌ، پژْٔفگطاٌ .کفٕض ذٕاْس ـس
ثّ ًْيٍ يُظٕض زض َظط اؼت تب ثب .فٕض ضا كطاْى ذٕاْس آٔضزٔ اؼبتيس ثّ يُبثغ ػهًي ک

تسٔيٍ ـطايظ ٔ ضٕاثظ يفرك ثطاي اػًبل يسيطيت يُبؼت اظ ؼٕي حبکًيت ، پطٔاَّ 
كؼبنيت تحت ػُٕاٌ ـجکّ ػهًي کفٕض ثّ ؼبظيبٌ پژْٔؿ ْبي ػهًي ٔ لُؼتي 

بت الٕل حبکى ثط کفٕض ثّ ًَبيُسگي اظ ٔظاضت ػهٕو ، تحويوبت ٔ كُبٔضي ثب تٕجّ ثّ کهي
 .پطٔاَّ ثّ ـطح ظيط ايٍ يمٕثّ اػغب ـٕز

 
 

 شبکً مُضُع پرَاوً -1
 كيجط تبضيک ـجکّ زاضَسگبٌ پطٔاَّ يجبظ ،ـجکّ اي اؼت يؽتوم کّ ثب اؼتلبزِ اظ 

کهيّ زاَفگبْٓب، يطاکع ػهًي ٔ پژْٔفي ضا ثّ يکسيگط يتمم کطزِ ٔ ايٍ ـجکّ ايکبٌ 
 Geant)     اظجًهّ ـجکّ ػًهي اضٔپبيؼتجط جٓبَي اتمبل ثّ ؼبيط ـجکّ ْبي ػهًي 

II ) ضا زاضا يي ثبـس. 
ـطکت اضتجبعبت ظيطؼبذت ٔ ـطکت يربثطات ايطاٌ يهعو ثّ تبييٍ َيبظ : تبصري

 .زاضَسِ پطٔاَّ ثطاي اؼتلبزِ اظ كيجط تبضيک زض ههًطٔ ذٕز ْؽتُس
تؼطكّ ٔاگصاضي كيجط تبضيک ثب ًْکبضي ـطکت اضتجبعبت ظيطؼبذت ٔ ـطکت  :تبصري

 .يربثطات ايطاٌ تٕؼظ ؼبظيبٌ پيفُٓبز ٔ ثّ تمٕيت کًيؽيٌٕ ذٕاْس ضؼيس
 

 خدمات مُضُع پرَاوً -2
زاضَسِ پطٔاَّ ثط اؼبغ يٕضٕع پطٔاَّ يي تٕاَس َؽجت ثّ اضائّ ؼطٔيؽٓبي شيم ثّ 

 :کُسيفتطکيٍ ذٕز اهساو 
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  لٕت زاذهيؼطٔيػ 

  ـجکّ ذمٕلي يجبظي(Virtual Private Network)VPN 
  ذسيبت ايُتطاَت ٔ ايُتطَت 
 ؼطٔيػ ٔيسئٕ کُلطاَػ 
 ثطگعاضي آيٕظـٓبي يجبظي 

  ّيٕضٕع پطٔاَّ ثب يٕاكوت کًيؽيٌٕ ٔ ـطايظ شيم ؼبيط ؼطٔيػ ْب زض ـجک
 :هبثم اضائّ يي ثبـس

 ضات جبضي کفٕضضػبيت  ـطايظ ٔ ضٕاثظ ْط ؼطٔيػ ثط اؼبغ يوط -انق
زضيبكت يجٕظْبي تکًيهي ثطاي ؼطٔيػ ْبيي کّ َيبظيُس اذص تأييسيّ اظ  -ة

 .يطاجغ  شيطثظ يي ثبـُس

 مديريت شبکً -3
 NOCاذتمبلي اظ يسيطيت ـجکّ يؽتوم کبضآيسايٍ ـجکّ ثبيس ثّ لٕضت 

(Network Operation Center) ّيسيطيت ايُيت ـجک ٔSOC (Security Operation 
Center) ثطذٕضزاض ثبـس. 

 قلمرَ فؼاليت -4
 .ههًطٔ كؼبنيت کفٕض جًٕٓضي اؼاليي ايطاٌ يي ثبـس

 اػتبار پرَاوً  -5
 .ؼبل ذٕاْس ثٕزپُج يست اػتجبض پطٔاَّ اظ ظيبٌ لسٔض ثّ يست 

 تمديد مدت اػتبار پرَاوً  -6
 5زٔضِ ْبي  زض لٕضت تبييس کًيؽيٌٕ اػتجبض پطٔاَّ ثطاي  پػ اظ پبيبٌ يست اػتجبض،

 .هبثم تًسيس ذٕاْس ثٕز ؼبنّ
يلبز پطٔاَّ ثط اؼبغ تمًيى  ٔ يب ضٕاثظ ،زض ظيبٌ تًسيس يًکٍ اؼت ـطايظ: تبصري

 .کًيؽيٌٕ تـييط کُس

 تؼٍدات اجرا َ تُسؼً -7
زاضَسِ پطٔاَّ يٕظق اؼت ثب اػالو كطاذٕاٌ َؽجت ثّ اضائّ ذسيبت يٕضٕع  -7-1

پژْٔفي يتوبضي يٕضز تبييس ٔظاضت پطٔاَّ ثّ کهيّ زاَفگبِ ْب ٔ يطاكع ػهًي ٔ 
ضي ٔ ٔظاضت ثٓساـت ٔ زضيبٌ ٔ آيٕظؾ پعـکي زض ػهٕو، تحويوبت ٔ كُبٔ

 :ـٓطْبي جسٔل شيم ثط اؼبغ ثطَبيّ ظيبٌ ثُسي اهساو کُس
 

 مٍلت اجرا شٍرٌا فاز

 يبِ 6 تٓطاٌ أل

اللٓبٌ، يفٓس، تجطيع، ـيطاظ، كطج،  زٔو
 إْاظ 

 يبِ 12

 يبِ 24 اؼتبٌ ْبؼبيط يطاكع  ؼٕو

 يبِ 36 ؼبيط ـٓط ْبي كفٕض چٓبضو

       
يٓهت اجطا اظ تبضيد الظو االجطاـسٌ پطٔاَّ يحبؼجّ يي ـٕز ٔ تبضيد الظو االجطا ـسٌ  

 .پطٔاَّ ثب تبضيد لسٔض پطٔاَّ يكي اؼت
 
زاضَسِ پطٔاَّ يٕظق اؼت پُٓبي ثبَس ايُتطَت يٕضز َيبظ اػالو ـسِ تٕؼظ  -7-2

اظ عطين تبييٍ کُُسگبٌ يب تٕظيغ کُُسگبٌ ايُتطَت يجبظ كطاْى کطزِ ٔ اظ يتوبضي ضا 
عطين ـجکّ يٕضٕع پطٔاَّ ثب ضػبيت ضٕاثظ ٔ يوطضات يطثٕط زض اذتيبض آَٓب هطاض 

 .زْس
زاضَسِ پطٔاَّ يٕظق اؼت َؽجت ثّ ايجبز زؼتطؼي يفتطکيٍ ثّ ـجکّ  -7-3

 .اهساو كُس Gbps 1 يٕضٕع پطٔاَّ ثب َطخ  اَتوبل زازِ حساهم

 اتصال متقابل -2
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ْطگَّٕ اتمبل ـجکّ يٕضٕع پطٔاَّ ثب ؼبيط ـجکّ ْبي زاضاي پطٔاَّ ثط اؼبغ   
 .وت کًيؽيٌٕ ذٕاْس ثٕززضذٕاؼت زاضَسِ پطٔاَّ ٔ يُٕط ثّ اذص يٕاك

 .ـطايظ اتمبل يتوبثم ٔ تؼطكّ يطثٕط تٕؼظ کًيؽيٌٕ تؼييٍ ذٕاْس ـس: تبصري
 

 تؼرفً خدمات -9
ْبي ؼطيبيّ گصاضي، َگٓساضي، پفتيجبَي، تٕؼؼّ ٔ  تؼطكّ ذسيبت ثط اؼبغ ْعيُّ

، تٕؼظ زاضَسِ پطٔاَّ ثّ ؼبظيبٌ پيفُٓبز ٔ ثّ تأييس كًيؽيٌٕ ذٕاْس ثّ ضٔظ ضؼبَي
 .ضؼيس

زاضَسِ پطٔاَّ يجبظ ثّ كؼبنيت ْبي يربثطاتي ٔ كُبٔضي اعالػبت ثطاي اضائّ  :تبصري
يٕضٕع پطٔاَّ َجٕزِ ٔ تحت ْيچ ـطايغي ًَي تٕاَس  ـجكّذسيبت ثّ ؿيط اظ 

 .كؼبنيت تجبضي زاـتّ ثبـس
 

 جبران خسارت وقض تؼٍدات اجرا َ تُسؼً -10
َکاطزِ   اجطا ٔ تٕؼؼّ ضا ايلاب چُبَچّ ؼبظيبٌ تفريك زْس کّ زاضَسِ پطٔاَّ تؼٓسات 

ؼاابظيبٌ زض ايااٍ كتجااي ياابِ اظ تاابضيد اذغاابض ( 3)ؼااّ اؼاات ٔ هماإض ذاإز ضا ظااطف يااست 

 تااااب ؼااااوق  ذؽاااابضت حااااساک طِ ثبـااااس، يکهااااق ثااااّ پطزاذاااات  َكااااطزججطاٌ ياااإضز

اظ اياٍ يجهاؾ ذؽابضت    زض ْاط يإضز، ذٕاْاس ثإز کاّ       ضيبل( 000/000/000/5)ييهيبضز  پُج

ٔ زاضَسِ پطٔاَّ يكهق ثّ  اظ تمٕيت کًيؽيٌٕ اثالؽ يي ـٕزؼٕي ؼبظيبٌ تؼييٍ ٔ پػ 

 .پطزاذت آٌ ذٕاْس ثٕز

 

 وگٍداري َ پشتيباوي   -11
كبضآيس ثطاي َگٓساضي ٔ پفتيجبَي ـجكّ ؼبيبَّ اي زاضَسِ پطٔاَّ ثبيس ًْٕاضِ زاضاي 

ا يٕضٕع پطٔاَّ ثٕزِ ٔ تجٓيعات الظو ثطاي ايٍ يُظٕض، ـبيم ؼرت اكعاض ٔ َطو اكعاض ضا زاض

 .ثبـس

 استاوداردٌا َ کيفيت سطح خدمات -12
زاضَسِ پطٔاَّ يکهق ثّ ضػبيت زهين اؼتبَساضز ْب ٔ پبضايتطْبي کيليت اضائّ ذسيبت، 

 3/3/1322يٕضخ  64يغبثن ثب يمٕثبت ٔ اثالؿيّ ْبي ؼبظيبٌ اظ جًهّ يمٕثبت ـًبضِ 

 .يي ثبـس ٔ الالحبت ثؼسي آَٓبکًيؽيٌٕ  10/5/29يٕضخ  90ٔ ـًبضِ 

 

 استفادي از تُان داخلي -13
ضػبيت هبٌَٕ حساک ط اؼتلبزِ اظ تٕاٌ كُي ٔ يُٓسؼي تٕنيسي ٔ لُؼتي کفٕض زض اجطاي 

يجهػ  1375اؼلُس  12پطٔژِ ْب ٔ ايجبز تؽٓيالت ثّ يُظٕض لسٔض ذسيبت يمٕة 

 .ـٕضاي اؼاليي تٕؼظ زاضَسِ پطٔاَّ انعايي اؼت

 

 دفاع ملي َ امىيت ػمُمي -14
ت جٓت ضػبيت يوتضيبت زكبع يهي ٔ ايُيت ػًٕيي ٔ زاضَسِ پطٔاَّ يٕظق اؼ

اػًبل اذتيبضات زؼتگبْٓبي هضبيي، ٔظاضت اعالػبت ٔ ؼبيط يطاجغ هبََٕي، كهيّ تساثيط 
ثّ ايٍ يُظٕض کهياّ يإاضز يٕضز َيبظ يطاجغ . الظو ضا اتربش ٔ تؽٓيالت الظو ضا ايجبز کُس

ٌٔ ْيچگَّٕ ازػبيي تٕؼظ زاضَسِ كٕم انصکط کّ ثّ زاضَسِ پطٔاَّ اثالؽ يي گطزز، ثس
 . پطٔاَّ الظو االجطا  اؼت

 

 مالحظات فرٌىگي -15
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 ضػبيت يوطضات، ضٕاثظ ٔ آييٍ َبيّ ْبي يطتجظ ثب تٕنيس، اؼتلبزِ ٔ يب تجبزل -15-1
ؼبيط يطاجغ هبََٕي شيمالح ، ػبني اَوالة كطُْگي ـٕضايْطگَّٕ يحتٕا كّ ثّ تمٕيت 

 .يس انعايي اؼتٔ يب كًيؽيٌٕ ضؼيسِ ٔ يب ذٕاْس ضؼ
هٕاَيٍ ٔ يوطضات  ثطاي ضػبيتضا  زاضَسِ پطٔاَّ يٕظق اؼت تًٓيسات الظو -15-2

زض لٕضت ترهق يغبثن . ثکبض ثُسز( Copyright) ٔ تبنيقَفط ، حن تك يطثبضِ کفٕض زض
 .ثب يترهق ثطذٕضز كُسهبٌَٕ 
 

 تؼليق َ لغُ پرَاوً -16
 تؼليق پرَاوً-16-1

 6ؼبظيبٌ يي تٕاَس پطٔاَّ ضا ثطاي يست حساک ط زضلٕضت َوض ػًسِ يلبز پطٔاَّ، 
يبِ زض ْط يطحهّ ثّ حبنت تؼهين زضآٔضز، يفطٔط ثط آَکّ كطلت يؼوٕني ثّ زاضَسِ پطٔاَّ 
جٓت الالح ايطازات ٔ يفکالت زازِ ـسِ ثبـس ٔ َبيجطزِ اهسايي زض جٓت ججطاٌ ٔ 

 .تبييٍ َظط ؼبظيبٌ ثّ ػًم َيبٔضزِ ثبـس
 

 اٌش مدت اػتبار پرَاوًلغُ پرَاوً َ ك-16-2
زض يٕاضز شيم ؼبظيبٌ يي تٕاَس پطٔاَّ ضا نـٕ ٔ يب ثُب ثّ لالحسيس ذٕز يست اػتجبض 

 :پطٔاَّ ضا کبْؿ زْس
 

يبكتّ ٔ يب ـرميت ّ ٔضؼيت حوٕهي زاضَسِ پطٔاَّ تـييط ُْگبييك -16-2-1
 .حوٕهي زاضَسِ پطٔاَّ يُحم ـٕز

 7ؼّ يُسضج زض ثُس همٕض زض اَجبو تؼٓسات اجطا ٔ تٕؼ -16-2-2
زضذمٕق ػسو تبييٍ يلبز  15ٔ  14ػسو ضػبيت يلبز ثُس ْبي  -16-2-3

 كطُْگي يالحظبتزكبع يهي ٔ ايُيت ػًٕيي ٔ ػسو ضػبيت 
 10زض لٕضت ػسو اهساو ثّ ججطاٌ ذؽبضت يٕضٕع ثُس  -16-2-4

زض لٕضت نـٕ پطٔاَّ، زاضَسِ پطٔاَّ يٕظق اؼت کهيّ تجٓيعات ٔ ايکبَبت  :تبصري
ثّ هيًت ( ثغٕضيکّ ْيچگَّٕ ٔهلّ اي زض اضائّ ؼطٔيػ ثٕجٕز َيبيس)ايجبز ـسِ ضا 

ذٕاْس ـس ٔاگصاض  کًيؽيٌٕ يفركکبضـُبؼي كوظ ثّ ـرك حوٕهي کّ تٕؼظ 
 .كُس

 

 وظارت -17
هٕاَيٍ ٔ يوطضات جبضي کفٕض، زض ايجبز ٔ ؼبظيبٌ ثط َحِٕ ضػبيت يلبز پطٔاَّ ٔ َيع 

ثٓطِ ثطزاضي اظ ـجكّ يٕضٕع پطٔاَّ ٔ اضائّ ذسيبت يٕضٕع پطٔاَّ، َظبضت يؽتًط ذٕاْس 

زاـت ٔ زاضَسِ پطٔاَّ يٕظق اؼت حؽت زضذٕاؼت ؼبظيبٌ کهيّ ايکبَبت الظو جٓت 

ٌ ضا ًْطاِ ْبي يٕضز َظط ؼبظيبٔ ؿيط ثطذظ كطاْى ًَٕزِ ٔگعاضؾ( آَاليٍ)َظبضت ثطذظ 

 .ـسِ اظ عطف ؼبظيبٌ اضايّ کُس ْبي تؼييٍثب اعالػبت ٔ يؽتُسات زضذٕاؼتي زض ظيبٌ

 

 پدافىد غير ػامل َ ارتباطات اضطراري -12
ضػبيت يوتضيبت پيٕؼت پساكُس ؿيط ػبيم کّ تٕؼظ ؼبظيبٌ ثّ زاضَسِ پطٔاَّ اثالؽ ( انق

تساثيط الظو ضا جٓت پيبزِ ؼبظي يي ـٕز انعايي ثٕزِ ٔ زاضَسِ پطٔاَّ يٕظق اؼت کهيّ 

 .آٌ كطاْى آٔضز

اَتظبيي، أضژاَػ،   زاضَسِ پطٔاَّ يٕظق اؼت کّ اضتجبعبت اضغطاضي يطاکع ايسازي،( ة

ؿيط يتطهجّ ثب تفريك يطاجغ شيمالح ٔ اػالو  ضا زض يٕاهغ ثحطاٌ ٔ حٕازث... ايُيتي ٔ 

 .ؼبظيبٌ تحت ْط ـطايغي كطاْى کُس
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 الوًمبالغ سا -19

زاضَسِ پطٔاَّ ثبيس يك زْى زضلس اظ زضآيس ؼبالَّ ذٕز ضا ثّ يبذص ؼبالَّ ثّ  -19-1

 .ؼبظيبٌ پطزاذت كُس

هؽظ يؽبٔي ٔ ْط ؼّ يبِ يك ثبض ( 4)َحِٕ پطزاذت يجبنؾ ؼبالَّ ثبيس زض چٓبض  -19-2

 .تٕؼظ زاضَسِ پطٔاَّ پطزاذت ـٕز
 

كؼبنيت ايجبز ـجکّ ػهًي  ثب تٕجّ ثّ كهيبت كٕم، کًيؽيٌٕ ثب لسٔض پطٔاَّ 

کفٕض ثطاي ؼبظيبٌ پژْٔؿ ْبي ػهًي ٔ لُؼتي کفٕض ثّ ًَبيُسگي اظ ٔظاضت ػهٕو، 

 .تحويوبت ٔ كُبٔضي تٕؼظ ؼبظيبٌ يٕاكوت زاضز

 

َ تُزيغ کىىدگان ( ISP)حق امتياز صدَر پرَاوً ٌاي ػرضً خدمات ايىتروت -ب

 استان البرزبراي ( ISDP)ايىتروت 

ضٕاثظ ٔ  3يٕضٕع پيٕؼت ـًبضِ " يتٕؼظ"زض گطِٔ اؼتبٌ ْبي  اؼتبٌ انجطظ 

ٔ پيٕؼت  (ISP)زؼتٕضانؼًم اجطايي لسٔض پطٔاَّ ػطضّ كُُسگبٌ ذسيبت ايُتطَت ضؼب 

 (ISDP)ضٕاثظ ٔ زؼتٕضانؼًم اجطايي لسٔض پطٔاَّ تٕظيغ كُُسگبٌ ايُتطَت  1ـًبضِ 

ضات اضتجبعبت نحبػ ٔ كًيؽيٌٕ تُظيى يوط 3/10/1325يٕضخ  19ـًبضِ  يمٕة جهؽّ

كبضگطِٔ  21/12/1327يٕضخ  1/ 36670 يط اؼتبٌ ْب ثط اؼبغ يمٕثّ ـًبضِيفبثّ ؼب

يطكت اظ ٔظيطاٌ اضتجبعبت ٔ كُبٔضي اعالػبت، لُبيغ ٔ يؼبزٌ ٔ ايٕض اهتمبزي ٔ زاضايي، 

  .حن ايتيبظ لسٔض پطٔاَّ اهساو ـٕزَؽجت ثّ زضيبكت 

 

ايىتروت در ضُابط َ دستُر الؼمل اجرايي صدَر تغيير شرايط تاميه ارتباط  -ج

 (ISDP)پرَاوً تُزيغ کىىدگان ايىتروت 

 تٕجّ ثّ ذمٕلي ؼبظي ـطکت يربثطات ايطاٌ ٔ زض ضاؼتبي جهٕگيطي اظثب   

اجطايي لسٔض پطٔاَّ  زؼتٕضانؼًم ضٕاثظ ٔ 2يبزِ  2ثُس اَحمبض ٔ اكعايؿ ضهبثت زض ثبظاض، 

کًيؽيٌٕ  3/10/1325يٕضخ  19يمٕة جهؽّ ـًبضِ  (ISDP)تٕظيغ کُُسگبٌ ايُتطَت 

 :ضتجبعبت ثّ ـطح ظيط الالح يي ـٕزتُظيى يوطضات ا

تٕظيغ کُُسِ يي تٕاَس پُٓبي ثبَس ايُتطَتي ذٕز ضا اظ عطين تبييٍ کُُسگبٌ يجبظ يب ؼبيط " 

 ."کُستبييٍ زض كفٕض  (ISDP)يجبظ  تٕظيغ کُُسگبٌ

 


